The Secret Life of Pets - (Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016)

Το «Μπάτε σκύλοι αλέστε» (ορίτζιναλ τίτλος «The Secret Life of Pets»), είναι μια
παραγωγή κινουμένων σχεδίων που αφηγήται με τρόπο χιουμοριστικό της
περιπέτειες μια παρέας ζώων.
Προφανώς προορίζεται για παιδιά, μικρά παιδιά, αλλά βλέπεται ευχάριστα από
κάθε ηλικία, αν υπάρχουν αντίστοιχες ευαισθησίες.

Η υπόθεση εξελίσσεται στην Νέα Υόρκη, αυτή τη σύγχρονη μητρόπολη, και είναι έντονο το
τοπικό στοιχείο. Επεξεργάζεται με τρόπο ενδιαφέροντα σημαντικά θέματα, που αφορούν
τη ζωή, στο κέντρο των οποίων κυριαρχούν η αγάπη, η φιλία, ο έρωτας.
Υπάρχουν στιγμές που μπορούν να φοβίσουν την παιδική ψυχή, ή ακόμα να αγχώσουν όσα
παιδικά τμήματα έχουν απομείνει σε ενήλικες ψυχές. Μα και αυτό είναι μέρος της
διδακτικής ψυχαγωγίας, εφόσον συμβαίνει με σωστό τρόπο και σε σωστές δόσεις. Το τι
είναι σωστό, είναι μια άλλη, μεγάλη, κουβέντα.
Όπως και να έχει, είναι μια προσεγμένη δουλειά, με πρωταγωνιστές τετράποδα, κάθε
είδους τετράποδα, όπου τον κυρίαρχο ρόλο κατέχει ο Μαξ, ένα Jack Russell Terrier. Η
ανταγωνιστική, κατ’αρχάς, σχέση του με τον αιφνιδιαστικά νέο συγκάτοικό του, τον Δούκα,
θα γεννήσει σημαντικά προβλήματα και το περιπετειώδες της αφήγησης.
Αγωνία και χιούμορ, έχουν την τιμητική τους, σε μια αφήγηση που περνά σωρεία μηνυμάτων
για τη συμβίωση οικόσιτων ζώων και ανθρώπων στο πλαίσιο μιας μεγαλούπολης. Επίσης
θίγεται και ο αδιάφορος ή επιπόλαιος τρόπος που συχνά οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τα
ζώα.

Παρά τα προβλήματα, τις αντιθέσεις, τις συγκρούσεις, το τέλος είναι συμφιλιωτικό,
αισιόδοξο, θετικό. Δεν θα μπορούσε να είναι κι αλλιώς, καθώς απευθύνεται σε πολύ νεαρές
ηλικίες, στις οποίες επιπροσθέτως περνά και την άποψη της δικής τους παρεμβατικότητας,
δηλαδή ότι δεν είναι παρά οι δικές μας οι ενέργειες που αλλάζουν, καλυτερεύουν τις
συνθήκες, οι δικές μας προσπάθειες που θα κάνουν τα πράγματα καλύτερα. Η τόλμη, ο
ηρωισμός, η αποφασιστικότητα είναι ζητούμενα και μέσα από αυτά διατρανώνεται με
αυταπάρνηση η φιλία.

1/2

The Secret Life of Pets - (Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2016)

Οι χαρακτήρες είναι περίφημοι, οι κινήσεις πιστές αντιγραφές των ζώων, οι εκφράσεις του
απολαυστικές, η ελληνική μεταγλώττιση πετυχημένη, το σύνολο είναι αξιοζήλευτο. Την
σκηνοθεσία υπογράφουν οι Chris Renaud Yarrow Cheney ενώ στην ελληνική έκδοση
ακούγονται οι φωνές των Χρήστος Θάνος, Κώστας Τερζάκης, Σαμ Ακινόλα, Ειρήνη
Ψυχράμη, Βαγγέλης Ρόκκος, Ιφιγένεια Στάικου, Δανάη Σκιάδη, Γιάννης Υφαντής, Τηλέμαχος
Κρεβάικας, Κώστας Δαρλάσης, Χρήστος Συριώτης, Γιάννης Στεφόπουλος
Και κάτι λογιστικό. Με κόστος παραγωγής 75 εκατομμύρια δολάρια, οι εισπράξεις είναι
δεκαπλάσιες δείχνοντας ένα εξαιρετικά προσοδοφόρο μονοπάτι στις εταιρείες
παραγωγής.
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